Vrijwilligers
Een vrijwilliger is iemand die voor de loonbelasting/premie volksverzekeringen niet in
fictieve dienstbetrekking is en die niet 'bij wijze van beroep' werkt voor 1 van de volgende
organisaties:
•
•
•

een organisatie die geen aangifte vennootschapsbelasting hoeft te doen
een sportorganisatie
een algemeen nut beogende instelling (ANBI)

Bij een sportorganisatie en een ANBI zijn de rechtsvorm en het wel of niet aangifte
vennootschapsbelasting hoeven doen niet van belang. Een vrijwilliger is iemand die alleen
een beloning krijgt die binnen de grenzen van een vrijwilligersvergoeding blijft. Een
belangrijk kenmerk van vrijwilligerswerk is namelijk dat een vergoeding niet in verhouding
staat tot het tijdsbeslag en de aard van het werk. Van een vrijwilligersvergoeding is sprake
als iemand vergoedingen of verstrekkingen krijgt met een gezamenlijke waarde van
maximaal € 180 per maand en maximaal € 1.800 per kalenderjaar (2021).
Als u binnen deze maximumbedragen iemand een vergoeding of verstrekking per uur
betaalt, dan beschouwen wij een uurvergoeding van maximaal € 4,50 (of € 2,50 voor een
vrijwilliger jonger dan 23 jaar) als vrijwilligersvergoeding. Betaalt u een vrijwilliger niet per
uur, maar per activiteit, dan moet u de vergoeding omrekenen naar een vergoeding per uur.
Over een uurvergoeding van maximaal € 4,50 (of € 2,50 voor een vrijwilliger jonger dan 23
jaar) hoeft u geen loonheffingen in te houden en te betalen. Ook hoeft u geen
urenadministratie bij te houden.
Betaalt u een marktconforme beloning en is degene aan wie u deze betaalt, aan te merken
als werknemer, dan gelden de normale regels voor de loonheffingen.
Voorbeeld 1
Voor vereniging X werken 3 vrijwilligers. Vrijwilliger A krijgt per activiteit betaald: hij krijgt
€ 9 voor een activiteit van 2 uur, die hij 10 x per maand voor de organisatie doet. Vrijwilligers
B en C krijgen allebei een vergoeding van € 4 per uur en zijn 35 uur per maand actief.
Vrijwilliger C declareert per maand ook nog € 47,50 reiskosten. Alle vrijwilligers zijn 23 jaar
of ouder. Omdat de uurvergoeding voor de vrijwilligers niet hoger is dan € 4,50, vallen A, B
en C onder de fiscale definitie van vrijwilliger.
Aan de hand van de uitbetaalde bedragen moet de vereniging beoordelen of de
vrijwilligersvrijstelling van toepassing is. Vrijwilliger A blijft onder de € 180 per maand en ook
onder de € 1.800 per jaar, dus de vergoeding is onbelast. Vrijwilliger B krijgt € 140 per
maand en blijft daarmee onder het maandbedrag van € 180. Als de vereniging ervoor zorgt
dat het jaarbedrag niet boven de € 1.800 uitkomt, is de vergoeding onbelast. Vrijwilliger C
krijgt € 187,50 (€ 140 + € 47,50 reiskostenvergoeding) en komt daarmee boven het
maandmaximum, dat geldt voor het totaal van de vergoedingen en verstrekkingen, inclusief
kostenvergoedingen. De vrijwilligersvrijstelling is op vrijwilliger C niet van toepassing: de
vereniging moet vaststellen of deze persoon is aan te merken als werknemer.
Voorbeeld 2
Een vrijwilliger werkt 2 maanden 100 uur per maand en 3 maanden 50 uur per maand voor
een voetbalvereniging. In totaal werkt de vrijwilliger dus 350 uur in 5 maanden. Hij krijgt een

vergoeding van € 2 per uur, in totaal € 700. Een vergoeding van € 2 per uur is geen
marktconforme beloning en de totale vergoeding van € 700 komt niet boven het
jaarmaximum van € 1.800. Toch is de vrijwilligersregeling niet van toepassing, omdat de
beloning boven het maandmaximum van € 180 komt. De vergoeding in de 2 maanden
waarin de vrijwilliger 100 uur werkt, is namelijk € 200. De vereniging moet vaststellen of er
sprake is van een werknemer. Zo ja, dan moet de vereniging over de totale vergoeding
loonheffingen inhouden en betalen. Ook moet de vereniging dan een urenadministratie
bijhouden.
Voorbeeld 3
Een 25-jarige vrijwilliger werkt 10 maanden 50 uur per maand voor een voetbalvereniging.
Hij krijgt een vergoeding van € 3 per uur, in totaal € 1.500. De vereniging maakt dit bedrag in
1 keer aan hem over. Een vergoeding van € 3 per uur is geen marktconforme beloning en de
totale vergoeding van € 1.500 komt niet boven het maandmaximum van € 180 en het
jaarmaximum van € 1.800. De vereniging hoeft over de vergoeding van deze vrijwilliger dus
geen loonheffingen in te houden en te betalen. Ook hoeft de vereniging geen
urenadministratie bij te houden.
Voorbeeld 4
Een tennisvereniging betaalt een vrijwilliger een vergoeding van € 7 per uur. De vrijwilliger
werkt 9 maanden 20 uur per maand voor de vereniging. Hoewel de vergoeding niet boven
het maandmaximum van € 180 en het jaarmaximum van € 1.800 komt, moet de vereniging
toch loonheffingen inhouden en betalen en een urenadministratie bijhouden als er sprake is
van een werknemer. De vergoeding van € 7 per uur is namelijk een marktconforme beloning.
Kerkmusici
Voor kerkmusici, zoals organisten, is er een afspraak gemaakt met de belastingdienst dat er
maximaal een bedrag gegeven mag worden van € 25,00 per gespeelde dienst. Iedere hogere
vergoeding is geen vrijwilligersvergoeding maar salaris. De maximumbedragen zijn lager als
de vrijwilliger een gemeentelijke uitkering, zoals een bijstandsuitkering, ontvangt. Zolang de
vergoeding niet hoger is dan € 95,- per maand en maximaal € 764,- per jaar wordt deze
vergoeding niet gekort op de uitkering.

